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2019 er godt i gang og dette betyder at det er tiden for et tilbageblik på 2018. 

 

Grunduddannelsen 2018 blev skudt i gang den 13. – 14. januar med 14 aspiranter tilmeldt. 

9 aspiranter gennemførte Familiehunde overbygningen og 12 aspiranter gennemførte DcH over-

bygningen. 2 aspiranter har gennemført hhv. Agility og Rally overbygningen i andre kredse, da til-

slutning herfra ikke var nok til at gennemføre overbygningerne i 2018. 

Enkelte aspiranter mangler lige et enkelt modul for at få diplom og underskrift i instruktørbogen. 

Der har i udvalget været brugt meget tid på at få aspiranter rundt i andre kredse, både til enkelte 

moduler men også til hele overbygninger. 

Uddannelsesudvalget kan sagtens forstå at aspiranterne gerne vil have afsluttet deres uddannelse 

inden for samme år, men det giver en del administration. Det er jo ikke kun et spørgsmål om hvor-

vidt der er plads i en anden kreds, der skal også holdes styr på deltagelse, opkrævninger mm. Con-

ni har lagt mange timer i at indfri alles ønsker herom. 

Udvalget blev i oktober reduceret til 2 personer, da Pia af personlige årsager valgte at stoppe. Selv 

om der straks blev søgt efter nye kræfter til udvalget, lykkedes dette ikke – og Conni og underteg-

nede har siden da, arbejdet for at få opgaverne løst. 

I februar lagde Nordfyn arealer til første efteruddannelseskursus ”Sporlægning” med Poul Erik 

Larsen som instruktør. Kurset var kommet i stand efter tidligere ønsker fra lokalforeningerne – 

men da dagen oprandt, var tilslutningen desværre ikke så stor som ønsket. 

Den 2. september blev der med stor succes afviklet et efteruddannelseskursus i Agility ”Basal 

handling”. Ann-Britt Holmegaard Gravlund-Krat var instruktør og vi har kun fået positive tilbage-

meldinger. 

Kursusplanen for 2019 blev på møde den 27. september – i samarbejde med kredsinstruktørerne – 

fastlagt. På mødet blev der ligeledes budt velkommen til kredsens 5 nye kredsinstruktøraspiranter. 

Det tegner rigtig godt for kredsen, og jeg tror der skrives historie med så mange aspiranter til start 

på en gang.  
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Modulerne blev fordelt blandt de 4 kredsinstruktører, og aspiranterne var flittige til at byde ind på 

mange af modulerne. 

Det årlige møde med lokalforeningernes træningsledere blev afviklet i Langeskov den 31. oktober. 

Med tilslutning fra 9 ud af 10 lokalforeninger, vidner det om at alle ønsker mere fokus på uddan-

nelse. 

Der blev evalueret på uddannelsen 2018, talt om forventet tilslutning til uddannelsen 2019, ønsker 

til efteruddannelse i 2019. Igen blev nævnt et kursus for figuranter (Rollen som indlæringsfigu-

rant).  

Det piner mig at der ikke har været overskud og ressourcer til at få sat gang i dette, men der har 

været nok at se til i forhold til grunduddannelse og overbygninger. 

Vi skriver nu 2019, og de første moduler af dette års instruktørgrunduddannelse er allerede afvik-

let. Datoer for DcH, Agility og Familiehunde –overbygningerne er fastlagt. 

Kredsen har desværre ikke egen instruktør i Rally, hvorfor der i skrivende stund er lavet aftale med 

Lars Larsen fra kreds 4. Rally overbygningen vil blive afholdt i kreds 4 og kreds 5. 

Hvis Agility og Familiehunde overbygningerne skal gennemføres, skal der tilmeldes flere fra lokal-

foreningen. Deadline er 1. juni 2019 – så der er tid endnu. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til Conni og Pia som begge har bidraget til arbejdet i udvalget. 

Tak til Birgit Larsen DcH Nordfyn, som igen i år har hjulpet udvalget med udfærdigelse af kursus-

mapper og diplomer. 

Det bliver også et tak fra mig – men samtidig et nej tak til at fortsætte. 

Det har været to lærerige år, men med så få personer til at drive et udvalg med så megen admini-

stration – så er der desværre ikke mere at give af. 

 

Gitte E. Pedersen 
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